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  ساله شهر شیراز 34تا  15اوقات فراغت دختران جوان جایگاه جهانی شدن در 

  2علی یار احمدي،  1نوشین زارعی

  
            چکیده

، مورد پذیرش محققان قرار گرفته استاوقات فراغت به عنوان یک نیاز خاص جوامع بشري  امروزه مفهوم
پژوهش حاضر به منظور در همین راستا  .اندتا حدي که بعضی تمدن امروزي را تمدن فراغت نام نهاده

ساله شهر شیراز صورت گرفته است و تالش  34تا  15گذران اوقات فراغت دختران جوان  يبررسی شیوه
در این پژوهش با استفاده از . مورد بررسی قرار گیرد آنان هاي فراغتیشدن در فعالیت شده تا جایگاه جهانی

مورد ند، به طور تصادفی انتخاب شدکه شیراز، ساله شهر  34تا  15نفر از جوانان  342روش پیمایش، 
بدین منظور . هاي اوقات فراغت از تحلیل عاملی استفاده شد براي تحلیل سبک. اندمطالعه قرار گرفته

هاي فراغتی از طریق پرسشنامه مورد پرسش قرار گرفت و در ذیل چهار عامل سنتی، اي از فعالیتمجموعه
مورد مطالعه، در هفته به  يدهد که افراد جامعهنتایج نشان می .صه شدمدرن، سالمت محور و ماهواره خال

هاي فراغتی مدرن از قبیل استفاده از اینترنت، تلفن ساعت از اوقات خود را به فعالیت 6/24طور میانگین 
 ساعت از اوقات فراغت هفتگی پاسخگویان 3/16عامل ماهواره به تنهایی . دهندهمراه و تلفن اختصاص می

محور از کمترین سهم برخوردار هستند و افراد جامعه به هاي سالمتدر این میان، فعالیت. دهدرا تشکیل می
اوقات فراغت دو عامل . پردازندها میساعت از اوقات خود را در طول هفته به این فعالیت 9طور میانگین 

سطح جهانی محسوب شده  و شاخصی از هاي ارتباطات در مدرن و ماهواره در این مطالعه، به عنوان رسانه
  .جهانی شدن فرهنگ هستند

  
اوقات فراغت سنتی، اوقات فراغت مدرن، اوقات فراغت سالمت محور، ماهواره، جهانی : واژگان کلیدي

  .هاي نوینشدن، رسانه
   

                                                
  nooshin.zarei@ymail.com: دانشجوي کارشناسی ارشد جمعیت شناسی، دانشگاه شیراز، ایمیل.  1
  ahmadi_78@yahoo.com: ایمیل گاه شیراز،استادیار جمعیت شناسی دانش.  2
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  مقدمه
و سرگرمی  پیش از صنعتی شدن اوقات فراغت محدود به طبقات ممتاز جامعه بود، با انقالب صنعتی تفریح

ساعات کار کمتر شد و زمان استراحت و بیکاري عموم مردم افزایش . جزئی از زندگی مردم عادي شد
ها ناگزیر به اتخاذ تصمیمات و طی چند دهه اخیر با فشار افکار عومی و خواست عموم مردم، دولت. یافت
ید به ویژه اختراع رادیو و فنون جد. هاي گوناگون در امور رفاهی و تفریحی مردم شدندریزيبرنامه

و پس از آن اینترنت و همگانی شدن و مشابه شدن نیازهاي فراغتی ) 11-8: 1370زاهدي اصل، (تلویزیون 
هر چه به تمدن کنونی یا تمدن  .فراغتی را بیشتر کرد يهاریزيمردم در اقصی نقاط دنیا، لزوم توجه به برنامه

تر شده است، ت فراغت به عنوان یک نیاز خاص جوامع بشري نمایاناوقا يایم، مقولهتر شدهصنعتی نزدیک
  .)62: 1382فکوهی و انصاري مهابادي، (اند تا حدي که بعضی تمدن امروزي را تمدن فراغت نام نهاده

شود و ها محسوب میهاي سبک زندگی آندهند از شاخصهایی که افراد در زمان فراغت انجام میفعالیت
مارسن و رید، (هاي فرهنگی و قریحه فرد است اي از ارزشفراغت در زمان فراغت، نشانهانتخاب فعالیت 

1983 :481(.  
شاید بتوان گفت یکی از مهمترین عواملی که این روزها باعث ایجاد تغییرات همه جانبه در کلیه ابعاد 

خاشعی، (اجتماعی است هاي ارتباطی و زندگی بشر شده است، فراگیر شدن ارتباطات بشري از طریق رسانه
هاي اطالعاتی و ارتباطی  گذار بر فرایند جهانی شدن، ظهور شبکهترین وجوه تأثیریکی از مهم .)65: 1391

کند و ها را از میان برداشته است و در زمانی کوتاه، حجم وسیعی از اطالعات را منتقل میاست که فاصله
فاکتور . نمایددسترسی به اطالعات روزآمد را فراهم میامکان ارتباط بین افراد در اقصی نقاط دنیا و 

قدر خصوص در حال حاضر آنهاي جمعی و نقش آن در تحوالت اجتماعی و جوامع بشري، به رسانه
انقالب تکنولوژي اطالعاتی  و عصر انفجار اطالعات ویکم رابرجسته است که دانشمندان، ناگزیر قرن بیست

شمار  ترین عوامل صنعت ارتباطات جهانی بهاز مهم ماهواره و اینترنت .)1389 رحمان زاده،(اند نامیده
و در ) 1391سیاه کمري، (اي در فرآیند جهانی شدن وارد نموده است اخیر اثر ویژه يرود که در دهه می

انان، ها در اوقات فراغت جوکند، اهمیت این رسانهمورد مطالعه نقش پررنگی ایفا می ياوقات فراغت جامعه
ها را نقششان در جهانی شدن، شکل دادن به فرهنگ و سبک زندگی افراد هر جامعه، ضرورت توجه به آن

  .داردبیان می
اي را دنبال می کند، هدف کلی از این مطالعه بررسی جایگاه جهانی شدن در هر مطالعه اهداف کلی و جزئی

در چارچوب هدف کلی تحقیق، اهداف جزئی  .ساله شهر شیراز می باشد 34تا  15اوقات فراغت دختران 
  :تحقیق عبارتند از
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ساله شهر  34تا  15گذران اوقات فراغت جوانان  ياقتصادي موثر بر شیوه –بررسی عوامل اجتماعیـ 1
 شیراز

 34تا  15در اوقات فراغت جوانان ) به عنوان شاخص جهانی شدن( هاي نوین بررسی جایگاه رسانهـ 2
 ساله شهر شیراز

  
  پیشینه تحقیق

دهد که نشان می ،)1388(و تیپا ) 1388(ابراهیمی و بهنوئی گدنه  ،)1390(قربانعلی و همکاران  يمطالعه
توان به متغیر سن در میان این عوامل می. اقتصادي نقش مهمی در اوقات فراغت افراد دارد –عوامل اجتماعی

هاي جنسی هاي سنی، بیش از تفاوتت که تفاوتحاکی از این اس ،)1381(جعفري   يهاافتهی. اشاره کرد
نیز به این نتیجه رسید که پارامتر  ،)1369(اشکوري . باشندگذران اوقات فراغت افراد اثرگذار می يدر نحوه

هاي مورد عالقه و میزان تاثیرپذیري از وسایل ارتباط سن هم از نظر مدت ارتباط و هم از جهت نوع برنامه
  . سنی مختلف تاثیر گذار استهاي جمعی در گروه

به این نتیجه رسید که عامل  ،)1377(شعاعی . متغیر موثر دیگر در اوقات فراغت، عوامل اقتصادي است
د رابطه یمطالعات همچنین مؤ. شودهاي فراغتی میاقتصادي منجر به توزیع نامتعادل اوقات فراغت و فعالیت

دهد که هر چه تحصیالت افراد نشان می ، نیز)1390(راهیمی باشند، بررسی ابتحصیالت با اوقات فراغت می
پردازند می... رود بیشتر به اوقات فراغت غیرفعال همچون تماشاي تلویزیون، استفاده از اینترنت و باالتر می

  .)1390ابراهیمی، ( 
از این . اند شتهداهاي نوین در اوقات فراغت افراد اشاره مطالعات به سهم چشمگیر رسانههمچنین برخی از 

وي به این نتیجه رسید که به کارگیري روزافزون . اشاره کرد ،)1372(میان می توان به مطالعه  مهدي پور 
وسایل و اسباب الکترونیکی از جمله کامپیوتر، اینترنت، تلویزون و ماهواره در قلمرو اوقات فراغت و گذران 

  . کننداین اوقات سهم به سزایی را ایفا می
  

  چوب نظريچار

فهم فرهنگی . نظریه جهانی شدن فرهنگی به عنوان چارچوب نظري در این پژوهش در نظر گرفته شده است
. تعریف شده است 3دونالیزه شدنو مک 2، آمریکایی شدن1گرایی فرهنگشدن مبتنی بر مصرفجهانی

و رواج و تبلیغ جهانی براي کنند سازي جهان در فرهنگ یاد میشناسان از روندهاي غربیبسیاري از جامعه

                                                
1. Cultural Consumerism 
2. Americanization 
3. McDonalization 
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هاي ها، شرکتهاي فرهنگی غربی را پیامدهاي مستقیم گسترش فرهنگ اروپایی از طریق ماهوارهمؤلفه
  .)1381تاملینسون، (دانند فراملیتی و غیره می

در . باشد که در زمره نظریات جهانی شدن فرهنگ قرار داردآراء فدرستون پیرامون فراغت و جهانی شدن می
، کشورهاي دنیا وابستگی متقابل بیشتري به 1920تا  1880هاي جهانی شدن، حدود سال يالل دورهخ

هاي هاي ملی و به حاشیه راندن تفاوتهاي جهانی در پی ابداع و احیاي سنتفرهنگ. یکدیگر پیدا کردند
هاي اوقات الیتدر مراحل آغازین جهانی شدن، فع .)4-43: 1991فدرسون، (اي برآمدند محلی و منطقه

 يدر مقابل، مرحله. کردخاصی دور یکدیگر جمع می يهاي ابداع شدهفراغت، آحاد ملت را حول سنت
شان هاي جمعیها را ملزم به بازسازي هویتملت –آغاز شده، دولت  1960 ياخیر جهانی شدن، که از دهه

هاي اوقات ست به طوري که فعالیتهاي متکثر و مبتنی بر تنوع و چندگانگی فرهنگی کرده ادر سویه
: 1991فدرسون، ( اند ها به نحو چشمگیري دچار دگرگونی معنایی شدهفراغت و عملکردهاي مالزم با آن

نشینند، این که اي جهانی میهاي رسانهاین حقایق که مردم در گوشه و کنار جهان به تماشاي شبکه .)122
هاي هالیوود، بر حال توسعه و افزایش هستند و  بسیاري از فیلم هاي مک دونالد در سطح جهان درنمایندگی

  .شوند، همگی گواهی قاطع بر جهانی شدن فرهنگی استبازار جهانی فیلم مسلط می
هاي خبري، کنند چرا که عالوه بر وظایف و نقشها نقش به سزایی در جهانی شدن فرهنگ بازي میرسانه

به عنوان یکی از عوامل انتقال دهنده ) 14:1371معتمد نژاد، (و تبلیغی  آموزشی، راهنمایی و رهبري، تفریحی
ساروخانی ، (ها انتقال میراث فرهنگی از نسلی به نسل دیگر را بر عهده دارند رسانه. اندفرهنگ شناخته شده

  . و قادر به خلق فرهنگ و انتشار آن هستند) 83: 1368
هاي سبک زندگی، راهی براي آزمودن فرضیه جهانی شدن تحلیل اوقات فراغت به عنوان یکی از شاخص

به منظور بررسی میزان جهانی شدن و تمایل به آمریکایی شدن نیازمند داده. )154: 1382فاضلی، (  باشدمی
هاي زندگی است ها، بررسی سبکهاي کسب این دادهترین راهباشیم که یکی از اصلیهاي تجربی می

در این پژوهش، اوقات فراغت به عنوان شاخصی از سبک زندگی مورد مطالعه که  ،)154: 1382فاضلی، (
  . قرار گرفته است

  
  روش 

از پرسشنامه به عنوان ابزار . این تحقیق مبتنی بر رویکرد کمی است و با تکنیک پیمایشی انجام شده است
ساله شهر شیراز  34تا  15آماري ما دختران  يجامعه. سنجش و گردآوري اطالعات مورد نظر، استفاده شد

طور تصادفی نفر به 342آماري تعداد  يروش نمونه گیري تصادفی ساده بود که از میان جامعه. باشدمی
 در آمارکاربرد ها پس از جمع آوري با استفاده از نرم افزار داده. انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند
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جهت .متغیرهاي مستقل از توزیع فراوانی استفاده شدبراي خالصه کردن . تحلیل شدند 1علوم اجتماعی
ها، تحلیل عامل براي سواالت اوقات فراغت هاي فراغتی پاسخگویان و خالصه کردن دادهتلخیص فعالیت

 يبه عالوه آمار توصیفی براي همه. ها قابل قبول گزارش شدعامل يآلفاي کرونباخ براي همه. اجرا شد
  .ها از تحلیل واریانس استفاده شدمیانگین امتیازات زیرعامل يمنظور مقایسه به. عوامل محاسبه شده است

  

 
  مدل پژوهش -1شکل 

  فرضیات تحقیق
در این بخش با توجه به وجود پنج متغیر مستقل در مدل پژوهش، پنج فرضیه مطرح شده است که هر 

مل، اوقات فراغت شامل چهار عامل ي دیگر است چرا که با توجه به تحلیل عاچهار فرضیه يفرضیه نماینده
هر کدام از چهار عامل در ارتباط با پنج متغیر مستقل قرار . باشدسنتی، مدرن، سالمت محور و ماهواره می

  .  ها آزمون خواهد شدي آنگرفته و رابطه
                                         .        گذران اوقات فراغت او رابطه وجود دارد يبین سن فرد و شیوهـ 1
                                               . گذران اوقات فراغت او رابطه وجود دارد يبین تحصیالت فرد و شیوه -2
                                    .   گذران اوقات فراغت وي رابطه وجود دارد يبین وضعیت اشتغال فرد و شیوه -3
                                   . گذران اوقات فراغت وي رابطه وجود دارد ياجتماعی فرد و شیوه يبین طبقه -4
  .گذران اوقات فراغت او رابطه وجود دارد يشخصی فرد و شیوه يبین هزینه  -5

قات او( براي بررسی هر یک از فرضیات، قبل از اینکه فرضیات را آزمون کنیم، به تحلیل متغیر وابسته 
استفاده کردیم که مبتنی بر پردازش ماتریس  اکتشافیبدین منظور از تحلیل عامل . پردازیممی) فراغت 

همبستگی میان متغیرهاست، از این رو آن دسته از متغیرهایی که با سایرین همبستگی نداشتند حذف شدند و 

                                                
1. spss 

 

 تحصیالت

 وضعیت اشتغال

سن 

 طبقه اجتماعی

شیوه گذران 
 اوقات فراغت

 هزینه شخصی
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 شماره همانطور که در جدول. شد هاي گذران اوقات فراغت در نظر گرفتهعامل به عنوان شیوه 4در نهایت 
باشد، از قبیل هاي خارج از خانه و مبتنی بر سالمت میفعالیت يکنید، عامل اول دربرگیرندهمشاهده می 1

با توجه به اینکه عامل اول با تحرك . هاي متفرقه، فعالیت ورزشی و گردش و تفریحشرکت در کالس
سالمت محور اوقات فراغت در نظر گرفته شده  يوان شیوهباشد، در این تحقیق به عنبیشتري همراه می

باشد که به عنوان وسایل ارتباطی و عامل دوم شامل استفاده از کامپیوتر و اینترنت، موبایل و تلفن می. است
 يعامل سوم دربرگیرنده. شوندهاي فراغتی محسوب میپیرو پیشرفت تکنولوژي به عنوان بخشی از فعالیت

هاي داخلی تلویزیون و دیدار اقوام و اوقات فراغت بوده و عبارت است از تماشاي برنامهسنتی  يشیوه
دادند که این دو فعالیت از دیرباز سهمی از اوقات فراغت افراد را به خود اختصاص میبه علت این. خویشان

ل چهارم قرار دارد در نهایت عام. شودسنتی اوقات فراغت از آن یاد می يدر این پژوهش تحت عنوان شیوه
که در تحلیل با توجه به این. هاي خارجی استکه تنها یک زیر عامل دارد و آن هم تماشاي ماهواره و برنامه

عامل، متغیر استفاده از ماهواره با هیچ یک از متغیرهاي دیگر همبستگی نداشت، به عنوان یک عامل مجزا در 
اي هاي ماهوارهمورد مطالعه افرادي که بیشتر برنامه يونهشایان ذکر است که در میان نم. نظر گرفته شد

هاي تلویزیونی داخلی یا در اوقات فراغتشان جایی نداشت یا سهم اندکی از این کردند، برنامهتماشا می
دهند با هم همبستگی جا که متغیرهایی که یک عامل را تشکیل میاز آن. داداوقات را به خود اختصاص می

هاي آن عامل نیز پردازد، دیگر زیرعاملهاي یک عامل میرود کسی که به یکی از زیرعاملظار میدارند، انت
  .در اوقات فراغت او سهمی داشته باشند

  هاي گذران اوقات فراغتتحلیل عامل شیوه :1جدول 
عامل گذران 
  اوقات فراغت

  متغیر به تفکیک هر عامل
بارهاي 
  عاملی

واریانس تجمعی % 
  هاعامل

اد تعد
  هازیرعامل

ضریب آلفاي 
  کرونباخ

  عامل اول
  788/0  هاي متفرقهشرکت در کالس

 746/0  فعالیت ورزشی  674/0  3  563/21

  575/0  گردش و تفریح

  عامل دوم
  733/0  استفاده از کامپیوتر و اینترنت

049/39  2  623/0  
  731/0  استفاده از موبایل و تلفن

  عامل سوم
  820/0  ون داخلیتماشاي تلویزی

795/54  3  54/0  
  725/0  دیدار اقوام و خویشان

  -  1  034/69  883/0  هاي ماهوارهتماشاي برنامه  عامل چهارم

KMO       570/0       000/0   داريسطح معنی  29/141بارتلت 
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وجه به تعداد باشند و با تمی ±50/0مشاهده می کنید، بارهاي عاملی بزرگتر از 1طور که در جدول همان
درصد  .)309: 1391کالنتري، (شوند دار تلقی میداري، بسیار معنینمونه در این پژوهش از نظر سطح معنی

این است که هر عامل چه مقدار از تغییرات اوقات فراغت را تبیین  يها نشان دهندهواریانس تجمعی عامل
رات اوقات فراغت را در نمونه ي مورد مطالعه از تغیی% 03/69حاضر، جمعا  يچهار عامل مطالعه. کندمی

از تغییرات اوقات فراغت را % 23/14عامل ماهواره با وجود داشتن یک زیر عامل، به تنهایی . کندتبیین می
سزایی است که ماهواره به عنوان یکی از شاخصاهمیت و سهم به يدهندهکند که این امر نشانتبیین می

                .فراغت افراد داردهاي جهانی شدن در اوقات 
که نظریه جهانی شدن به عنوان چارچوب نظري تحقیق در نظر گرفته شده است، تاکید این با توجه به این

هاي نوین باشد، چرا که این دو عامل شامل میزان استفاده از رسانهمقاله بر دو عامل مدرن و ماهواره می
  .شوندنظر گرفته می هستند که به عنوان شاخص جهانی شدن در

  
  اهافتهی

  هاي توصیفییافته) الف
 يدرصد از نمونه 4/44ها حاکی از این است که یافته. دهدهاي توصیفی پژوهش را نشان مییافته 2جدول 

درصد در گروه  2/15سال،  24تا  20درصد در گروه سنی  8/27سال،  19تا  15مورد مطالعه در گروه سنی 
در %) 4/44(لذا بیشترین پاسخگویان . سال قرار دارند 34تا  30درصد در گروه  6/12و سال  29تا  25سنی 

  . سال قرار دارند 19تا  15گروه سنی 
درصد دیپلم و  9/12درصد زیر دیپلم،  3/44از نظر تحصیالت . باشدسال می 21.2میانگین سنی پاسخگویان 

  . باشنددرصد داراي تحصیالت دانشگاهی می 8/42
درصد در  3/36درصد در گروه متوسط رو به باال،  6/32درصد در گروه باال،  6/20ر پایگاه اجتماعی از نظ

در گروه %) 3/36(درصد در گروه پایین قرار دارند، که بیشترین افراد  5/10گروه متوسط رو به پایین و 
  .متعلق به گروه پایین هستند%) 5/10(متوسط رو به پایین و کمترین افراد 

درصد خانه 3/11درصد شاغل و  7/24درصد دانشجو،  3/21درصد محصل،  7/42ظر وضعیت فعالیت از ن
  . باشنددار می

درصد بین پنجاه تا  3/28درصد کمتر از پنجاه هزار تومان در ماه،  3/29از نظر میزان هزینه شخصی ماهیانه 
 يدرصد هزینه 7/14د هزار تومان و درصد بین صد و پنجاه تا سیص 7/27صد و پنجاه هزار تومان در ماه، 

  . بیش از سیصد هزار تومان در ماه دارند
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  ايجدول توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک متغیرهاي زمینه :2جدول 

  درصد  فراوانی  متغیر

  سن

  4/44  152  سال19تا  15
  8/27  95  سال 24تا  20
  2/15  52  سال 29تا  25

  6/12  43  34تا  30

  تحصیالت
  3/44  151  یر دیپلمز

  9/12  44  دیپلم
  8/42  146  تحصیالت دانشگاهی

  وضعیت فعالیت
  )اشتغال(

  7/42  128  محصل
  3/21  64  دانشجو
  7/24  74  شاغل

  3/11  34  خانه دار

  طبقه اجتماعی

  6/20  71  باال
  6/32  112  متوسط رو به باال

  3/36  125  متوسط رو به پایین
  5/10  36  پایین

  شخصی هزینه

  3/29  54  هزار تومان 50کمتر از 
  3/28  52  هزار تومان 150تا  50
  7/27  51  هزار تومان  300تا  150

  7/14  27  هزار تومان 300بیشتر از 
  
  

عامل گذران اوقات فراغت، عامل مدرن، بیشترین میانگین را به خود  4دهد که در میان نشان می 3جدول 
ساعت از  6/24مورد مطالعه، در هفته به طور میانگین  يکه افراد جامعه اختصاص داده است، بدین معنی

را به عامل اوقات فراغت  41/15را به تماشاي ماهواره،  39/16هاي فراغتی مدرن، اوقات خود را به فعالیت
در جدول الزم به ذکر است  .دهندساعت را به عامل اوقات فراغت سالمت محور اختصاص می 9سنتی و 

کمتر از  داري بیانگر سطح معنی**  عالمت ،05/0کمتر از  داري سطح معنی يدهنده نشان* عالمت زیر 
   .دهند را نشان می001/0کمتر از داري  سطح معنی *** وعالمت 01/0
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  1جدول توصیفی گروه هاي متغیرهاي مستقل به تفکیک متغیر وابسته -3جدول 

  هاي متغیر مستقلزیرگروه  متغیر مستقل
  )میانگین ( ر وابسته متغی

  عامل ماهواره  سالمت محور  عامل سنتی  عامل مدرن

  سن
  

  16/16  94/6  15/15  69/21  سال19تا  15
  57/17  88/11  34/15  04/29  سال 24تا  20
  05/17  41/13  51/12  15/32  سال 29تا  25

  3/13  56/14  81/19  32/14  34تا  30
  F 667/12  644/1  406/10  822/0آزمون 

  483/0  ***  179/0  *** آزمون داري سطح معنی

  تحصیالت

  69/16  98/6  35/16  16/21  زیر دیپلم
  66/15  77/8  25/19  1/22  دیپلم

  25/16  11/22 85/12 55/28  تحصیالت دانشگاهی
  F 393/7  538/3  867/5  193/0آزمون 

  N.s  **  *  *** سطح معنی داري آزمون

  طبقه اجتماعی

  35/17  52/13  10/16  2/27  باال
  64/15  91/7  38/13  36/25  متوسط رو به باال

  68/17  6  63/16  71/22  متوسط رو به پایین
  25/12  5/3  83/15  19/15  پایین
  F 561/3  957/0  945/6 512/1آزمون 

  N.s *** N.s  * داري آزمون سطح معنی

  هزینه شخصی

  86/16  8/8  57/20  08/23  هزار تومان 50کمتر از 
  4/15  31/10  88/12  1/23  هزار تومان 150ا ت 50
  85/16  57/10  36/14  76/28  هزار تومان 300تا  150

  56/21  67/15 52/9 87/31  هزار تومان 300بیشتر از 
  F 254/8  2/5 06/6  16/1آزمون 

  N.s  ** **  ** داري آزمون سطح معنی

وضعیت 
  اشتغال

  23/15  13/12  87/10  61/26 شاغل
  17/16  8/5  29/24  17/20 خانه دار
  19/17  82/6  37/15 23/22 محصل
  29/17  22/11  7/15  44/28 دانشجو
  F 8/2  0/6  9/6  35/0آزمون 

  N.s  ***  ***  * داري آزمون سطح معنی
  4/16  03/9  4/15  6/24  میانگین  آماره توصیفی

                                                
 001/0*** = ،  01/0** = ،  05/0: * = عالمت بیانگر سطوح معناداري هستند.  ١
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  هاي استنباطی یافته) ب
 3در جدول شماره هاي متغیرهاي مستقل و وابسته گروهتفاوت میانگین به تفکیک هر یک از نتایج آزمون 

نتایج آزمون تفاوت میانگین به تفکیک اوقات فراغت و متغیرهاي مستقل به شرح زیر  .نشان داده شده است
  :است

داري میان اوقات فراغت مدرن و سالمت داري آزمون تحلیل واریانس، تفاوت معنیبا توجه به سطح معنی
دار اما این آزمون براي اوقات فراغت سنتی و ماهواره معنی. سنی مختلف وجود دارد هايمحور با گروه

هاي سنی داراي میانگین بدین معنی که تماشاي تلویزیون و دیدار اقوام و خویشان در میان تمامی گروه. نبود
اوقات فراغت جامعه ن میانگین دریبا توجه به اینکه تماشاي تلویزیون داراي بیشتر. باشدتقریبا مشابهی می

ایران، فراسوي سن افراد  يمورد مطالعه بوده و از طرفی دیدار انذار و خویشان به عنوان ارزشی از جامعه ي
  .باشدهاي سنی مختلف منطقی میاست، مشابه بودن میانگین در گروه

ه میانگین سه  دهد کهاي تحصیلی نشان میداري آزمون تحلیل واریانس اوقات فراغت و گروهسطح معنی
. داري استهاي تحصیلی داراي تفاوت معنیعامل اوقات فراغت مدرن، سنتی و سالمت محور در میان گروه

هاي تحصیلی نتایج این آزمون تفاوت گروه. باشدتر میداربه ویژه در اوقات فراغت مدرن این تفاوت معنی
ساله به  34تا  15هاي سنی گرایش دختران تمامی گروه این امر. در میانگین استفاده از  ماهواره را تایید نکرد

  .هدهاي خارجی را نشان میتماشاي برنامه
داري میان داري آزمون تحلیل واریانس اوقات فراغت و طبقه اجتماعی، تفاوت معنیبا توجه به سطح معنی

این تفاوت . دارد هاي مختلف طبقاتی وجودمیانگین نمرات اوقات فراغت مدرن و سالمت محور در گروه
یکی از علل آن . تر استداردر اوقات فراغت مدرن کمتر و در عامل اوقات فراغت سالمت محور معنی

میانگین . هاي ورزشی و متفرقه باشدباال در کالس يتواند درآمد باالتر و به طبع آن، مشارکت بیشتر طبقه می
داري اجتماعی مورد مطالعه داراي تفاوت معنی هاينمرات اوقات فراغت سنتی و ماهواره در میان طبقه

این امر با توجه به فراگیر بودن استفاده از رسانه ي جمعی تلویزیون، ماهواره و دیدار اقوام و . نیست
  .رسدخویشان منطقی به نظر می

شخصی افراد مورد مطالعه، رابطه معنی يداري آزمون تفاوت میانگین اوقات فراغت و هزینهسطح معنی
نتایج . دهدشخصی افراد را نشان می يداري میان عامل اوقات فراغت مدرن، سنتی و سالمت محور با هزینه

دهد و این امر طبیعی داري میان استفاده از ماهواره و میزان هزینه شخصی را نشان نمیهیچ تفاوت معنی
 . شخصی فرد ندارد يزینهاست چرا که اصوال وجود ماهواره و میزان استفاده از آن، ارتباطی با ه
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داري نشان نتایج آزمون تحلیل واریانس اوقات فراغت و وضعیت اشتغال پاسخگویان با توجه به سطح معنی
 يداري میان اوقات فراغت مدرن، سنتی و سالمت محور پاسخگویان و میزان هزینهدهد که تفاوت معنیمی

  .باشددار نمیماهواره معنیاین تفاوت در رابطه با عامل . شخصیشان وجود دارد
  

  گیري بحث و نتیجه
افزایش ارتباطات در سطح جهانی و نفوذ تلویزیون، ماهواره و اینترنت در نقاط مختلف دنیا و استفاده وسیع 

. )65: 1391خاشعی، ( نظر آیدتر بهها موجب گردیده تا مرزهاي فرهنگی از بین روند و جهان کوچکاز آن
هاي مورد بررسی در این تحقیق، دو عامل مدرن و ماهواره که مربوط به استفاده از رسانهدر میان چهار عامل 

ساله شیراز را  34تا  15ساعت از میانگین اوقات فراغت هفتگی دختران جوان  9/40باشند جمعا نوین می
  .به خود اختصاص داده است 

ها به ترتیب داري دارند که در میان آنیمعن يتمامی متغیرهاي مستقل با عامل اوقات فراغت مدرن رابطه
هر چه میزان تحصیالت . گذارندمتغیرهاي سن و تحصیالت بیشترین تاثیر را بر اوقات فراغت مدرن می

  .ابدیهاي نوین نیز افزایش میرود میزان استفاده از این رسانهباالتر می
دار بیشترین گرایش را طوري که افراد خانه در اوقات فراغت سنتی وضعیت اشتغال بیشترین رابطه را دارد به

عامل سوم تحقیق یعنی اوقات فراغت سالمت محور با تمامی متغیرهاي . به عامل اوقات فراغت سنتی دارند
دارتري ها متغیرهاي سن، طبقه و وضعیت اشتغال رابطه معنیداري دارند که از میان آنمستقل رابطه معنی

توان داري میچ یک از متغیرهاي مستقل تحقیق رابطه ندارد اگر چه از سطح معنیعامل ماهواره با هی. دارند
باشد دریافت که این تشابه در طبقات مختلف کمتر از تشابه در سایر گروه هاي متغیرهاي مستقل تحقیق می

که امر جهانی  اما به طور کلی نتایج اشاره به نوعی تشابه در استفاده از ماهواره در نمونه مورد مطالعه دارد
  . شدن را تایید می کند

هاي در حقیقت شاید بدون رسانه. کنندنامیم بازي میشدن میها نقش محوري در آنچه که ما جهانیرسانه
شکر (پذیر نبود شناسیم امکانگونه که ما آن را میهاي اطالعاتی مدرن، جهانی شدن آنگروهی و تکنولوژي

سهم باالي . ن مهم را تایید می کندیها در اوقات فراغت جوانان ااز این رسانهافزایش استفاده  .)1385خواه، 
استفاده از اینترنت، ماهواره و تلفن همراه در اوقات فراغت جوانان به عنوان شاخصی از سبک زندگی، اشاره 

هی آنان به جهانی شدن فرهنگ و سبک زندگی جوانان کشور ما دارد لذا هدایت کردن جوانان و افزایش آگا
  . باشدفرهنگ به نسل بعد حائز اهمیت می يبه عنوان انتقال دهنده
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